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Olá família! Seguem as atividades remotas da semana. Vamos organizar as
atividades diárias?

1) Sempre desligue a televisão
2) Guarde os brinquedos
3) Escolha um ambiente tranquilo e posicionamento postural
4) Mantenha sempre o mesmo horário todos os dias para estabelecer uma rotina

Conto com a sua parceria !!!

ÁREA CONTEMPLADA: Artes visuais.

CONTEÚDO: Elementos da sintaxe visual (texturas e cores) .

OBJETIVO: Criar, construir , inventar, compor com autoria e liberdade, usando diferentes
recursos artísticos para expressar suas ideias..

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista o vídeo da História dos Três Porquinhos, com a
criança, quantas vezes for necessário.



https://www.youtube.com/watch?v=YQKM5T4X0kM

REGISTRO: Vamos colorir os três porquinhso? Pode usar lápis de cor ou giz de cera.
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ÁREA CONTEMPLADA: Música.

CONTEÚDO: : Elementos do som: altura (grave/ agudo), intensidade (forte/fraco).

OBJETIVO: Ouvir , perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções
musicais.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assistir o vídeo com a música “quem tem medo do lobo
mau”, ouça várias vezes a música com a criança.

https://www.youtube.com/watch?v=qpfDW2C2Pt4



REGISTRO: Vamos cantar a música dos três porquinhos? Se possível coloque no nosso grupo
de whatsapp.
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ÁREA:Língua Portuguesa.

CONTEÚDO: Pronúncia e articulação adequada das palavras.

OBJETIVO: Compreender e usar com maior precisão o idioma , ampliando repertório vocabular.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assistir o vídeo da história dos “ Três Porquinhos”,
explorando as imagens , conversar sobre a história.

https://www.youtube.com/watch?v=YQKM5T4X0kM



REGISTRO: Peça para a criança recontar a história do jeito que entendeu.
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ÁREA: Matemática.

CONTEÚDO:Leitura de números em diferentes situações .

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números,
entendendo-oscomo uma conquista da humanidade.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos contar quantos porquinhos aparecem na história?
Se possível vá mostrando à criança os dedos referentes aos números..



REGISTRO: vamos colar papel picado no número 3? Se possível compartilhe no nosso grupo
de whatsapp



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal da Educação

EMEI ROBERVAL BARROS

PROFESSORA ADRIANA

PERIODO LETIVO

TURMA SEMANA 14 DE 31/05 À 04/06/2021

ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDEADE EIXO: INDIVÍDUO E SOCIEDADE

OBJETIVO: Construir sua identidade a partir das relações sócio-hitóricas.

CONTEÚDO: Grupos sociais, instituições e organizações.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: ANIVERSÁRIO DA ESCOLA

Responsáveis, dia 31 de Maio será o aniversário da nossa escola Emei Prof.
Roberval Barros que completará 29 anos. A escola começou a funcionar em 20/02/1984 no
prédio do Centro Comunitário com duas salas, uma cozinha e um banheiro, mas vinculada
ao CRE Antonio Guedes de Azevedo e permaneceu no local até 30/05/1992.



Em 31/05/1992 foi inaugurada a Emei Prof.Roberval Barros no prédio atual. Em 2000
com a construção do residencial Granja Cecilia a escola foi reformada e ampliada,
aumentando a capacidade de atendimento, em 2002 foi construida a mini quadra após um
abaixo assinado feito pelos pais, em 2008 foi inaugurada a biblioteca. A última reforma
aconteceu em 2009, melhorando e aumentando as estruturas do prédio.

A maioria das escolas de Ed. Infantil de Bauru, são identificadas por personagens
ligados as histórias infantis. A nossa escola é simbolizada pelo personagem Peter Pan,
cuja as aventuras fazem parte da vida das crianças, onde estas se transportam para o
mundo imaginário de Peter Pan.

Agora gostariamos de saber:

 Você fez parte dessa historia?
 Já estudou ou conhece alguém que estudou nessa escola?
 Tem foto de algum momento especial que aconteceu na escola? (verificar com

algum parente)
 Caso você tenha alguma foto favor enviar no WhatsApp da professora.
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